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Apoio

de proximidade à

terceira idade
Não há limites para ajudar os que mais
necessitam. Foi com esta linha de
pensamento que nasceu a Associação
S.C.D.R. de Gumiei, no ano de 1989.
Fomos ao encontro de Lauriano Silva,
atual Presidente, e de Sónia Costa,
Diretora de Serviços, com quem
ficámos a conhecer a forma como esta
Instituição Particular de Solidariedade
Social se tem tornado um dos mais
procurados do distrito de Viseu.

a génese desta associação esteve
a vontade de apoiar a população
local. Nos primeiros anos de atividade apoiou também crianças
e m i d a d e p r é - e s c o l a r, m a s a
decrescente natalidade fez com
que o apoio a idosos se tornasse
a principal atividade, sendo que
ainda apoia no transporte escolar
de crianças.
O Centro Social Nossa Senhora das Neves, inserido no centro
da aldeia de Gumiei, freguesia de

Ribafeita, Viseu, é hoje uma das instituições fundamentais para a garantia de uma elevada qualidade de vida
à população da região, num contexto rural fortemente
marcado pelo isolamento e pelo envelhecimento da
população.
Como principais respostas e valências do Centro,
os utentes podem beneficiar do Lar Residencial, com
capacidade para 40 pessoas; do Centro de Dia, para 15
pessoas, e do Serviço de Apoio Domiciliário, que abrange
20 utentes.
Lauriano Silva diz-nos que, ao falar da instituição a
que preside, fica “emocionado, tendo um orgulho enorme”
nesta casa, que viu crescer desde o seu inicio. Conta
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neste momento com quase 25 anos de liderança, que
começaram quando assumiu a responsabilidade daquilo
que, na altura, era uma associação desportiva e recreativa muito menos desenvolvida em termos de apoio social.
“Sobrevivia, mas não tinha muitas atividades, nem
capacidade para se desenvolver e evoluir”, conforme
lembra, acrescentando que o seu objetivo das direções
que liderou foi o de que a associação “tivesse atividade e
capacidade para ajudar os outros, crescendo e tornando-se algo de relevante para as pessoas”. Foi então em
1997 que recebeu o primeiro acordo de colaboração
na valência de Apoio Domiciliário, tendo-se seguido a
valência de Centro de Dia.
Para atender às crescentes solicitações, o Centro
precisava de novas instalações. Para que se estabelecesse no espaço onde presentemente se encontra,
contou com a generosa ajuda de um casal que encontrou
nesta instituição uma causa a apoiar. “Confiaram em
nós, pois tínhamos mostrado que tínhamos capacidade
para desenvolver o Centro Social, implementar o Lar
Residencial e apoiar as pessoas com menos recursos”,
afirma o Presidente.
Mesmo sem ter conseguido apoio por parte do Estado ou Autarquias, as obras de reabilitação do edifício
arrancaram e, financiadas por sócios e pela banca, foram
concluídas em 2011. Hoje, o Centro encontra-se dotado
desta importante valência que é o Centro Social Nossa
Senhora das Neves, equipado com aproveitamento de
energia solar para produção de eletricidade e aquecimento de água. Na sua estrutura integra duas salas comuns,
uma capela, uma lavandaria e uma cozinha moderna,
biblioteca para além dos quartos bem equipados, por
forma a dar boas condições de vida aos utentes. Numa
infraestrutura próxima, existe um recinto desportivo, um
pavilhão multiusos e um bar, que neste momento está
em reestruturação, para poder oferecer boas condições
para o lazer e prática desportiva.
A equipa do Lar Nossa Senhora das Neves é composta por 24 colaboradores, que regularmente frequentam
formações que os atualizam e que reforçam a sua disponibilidade para atender às necessidades dos utentes.
O Lar Residencial dispõe de um médico e de duas
enfermeiras permanentes para assegurar os necessários
cuidados de saúde, tendo ainda oferta de fisioterapia. As
suas principais atividades de dinamização da vida dos
utentes são organizadas pela animadora social, realizando-se diversos eventos e visitas guiadas por todo o país,
além do culto religioso que é feito aqui diariamente. O
Centro Social conta também com a participação na Universidade Sénior, em parceria com a Câmara Municipal,
que abrange toda a comunidade que tenha mais de 65
anos. As aulas são dadas no espaço da Associação, três
vezes por semana.
Estando esta instituição sempre com vontade de

melhorar, o Centro Social Nossa Senhora das Neves
pretende agora, já com o projeto aprovado pela Câmara
Municipal, acrescentar ao seu espaço quatro residências
assistidas, concebidas especialmente para casais, que
beneficiam assim de uma maior privacidade, beneficiando
do apoio do Centro Social, onde se insere. Estes espaços
terão uma “kitchenette”, uma casa de banho e um quarto
com cama de casal. Estas serão inseridas num espaço
amplo e agradável, que visa promover o convívio de
utentes e familiares, o desenvolvimento de atividades
ao ar livre. Este espaço, contiguo ao espaço do centro
social terá mais de 1000m2.
Futuramente, fazendo uso de um outro terreno (de
quase dois hectares) doado por outro casal benemérito,
esperam também construir uma Unidade de Cuidados
Continuados. Um projeto de sonho para Laureano Silva,
que vê aí a possibilidade de “criar um espaço para a
comunidade, como se sabe cada vez mais envelhecida
e com maior esperança de vida”, visto como uma alternativa aos “hospitais, com a diferença de ter aqui a
qualidade de vida que o espaço rural oferece”, criando
também postos de trabalho que tão importantes são para
a fixação das população.

